
Obesidade e Estilo de Vida de Crianças na Primeira Infância

Silvana Nascimento da Silva1, Maria Áurea Catarina Passos Lopes1, Eduardo Teixeira Mota Júnior1, Alessandra Maia 
Furtado Figueiredo1, Clécia Daiana Paulino de Aragão1, Ismênia de Carvalho Brasileiro2, Marineide Meireles Noguei-
ra1 e Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro2

1. Centro Universitário Estácio do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil.
2. Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil.
*e-mail: silvanasilva1593@hotmail.com

Introdução: A obesidade é, hoje, um dos problemas de saúde pública mais emergentes do século XXI e afeta todos 
os países em graus variados, principalmente na população mais carente e com menor acesso à informação. No Brasil, 
os inquéritos populacionais têm registrado um alarmante aumento na incidência de obesidade infantil. Diversos fatores 
podem causa-la em crianças, tais como a mudança no estilo de vida, fatores biológicos e psicológicos. Objetivo: Ana-
lisar o estilo de vida de crianças obesas assistidas no Instituto da Primeira Infância (IPREDE). Métodos: Trata-se de 
um estudo do tipo transversal de natureza quantitativa, envolvendo 20 crianças que se encontram em acompanhamento 
no programa de Obesidade no IPREDE, na cidade de Fortaleza-CE, no período de fevereiro a novembro de 2015. As 
informações foram coletadas por meio de um questionário adaptado com perguntas claras e objetivas. Resultados: 
Com relação aos hábitos alimentares constatou-se que 32% dos pais afirmaram que a alimentação de seu filho (a) era 
considerada boa, 42% regular e 26% dizia ser ruim, e quanto à prática de atividade física observou-se que as crianças 
realizavam esta atividade na própria instituição. Destas, 42% praticavam exercício físico apenas uma vez  na semana, 
16% faziam duas ou mais vezes e 42% não faziam. Conclusão: O estudo revelou, que o estilo de vida de crianças 
obesas tem sofrido  diversas modificações, de modo  que os hábitos alimentícios corretos e a prática de  atividade 
física, passaram a ser parte de sua rotina. Recomenda-se que as instituições governamentais possam investir em 
programas de educação em saúde nas escolas, promovendo campanhas de prevenção e orientações, relacionadas 
ao sedentarismo e padrão alimentar errôneo, voltadas diretamente ao público infantil, além de um acompanhamento 
multidisciplinar para com essas crianças.
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